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Just food -hanke saa rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Hanke toimii osana kuusivuotista FOOD-ohjelmaa (2019–2025).
Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus SYKE ja hankkeen poikkitieteellisessä konsortiossa
ovat myös mukana Jyväskylän yliopisto, e2 Tutkimus, Luonnonvarakeskus Luke, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos THL ja Bernin yliopiston Centre for Development and Environment.
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Reilu ruokamurros
Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen
matkalla kestävään, terveelliseen ja
ilmastoviisaaseen ruokajärjestelmään

Mikä on Reilu ruokamurros – JUST FOOD?
Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on Strategisen tutkimuksen neuvoston
rahoittama tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti
kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu
ja hyväksyttävä.
Tähän asti meiltä ovat puuttuneet käsitteet keskustella reilusta ruokamurroksesta, keinot arvioida sen oikeudenmukaisuutta, käytännön ratkaisut sekä ymmärrys politiikkatoimista murroksen ohjaamiseen reiluun
ja kaikille hyväksyttävään suuntaan. Reilu ruokamurros -hanke vastaa
näihin tiedontarpeisiin.
Poikkitieteisessä ja suuren toimijajoukon kytkevässä hankkeessa
selvitetään:
Mitä tarkoittaa reilu ruokamurros?
Miten sitä voidaan edistää käytännössä?
M
 illaiset politiikkatoimet vauhdittaisivat harppausta
kohti reilua ruokamurrosta?

Käytännön
ratkaisuja

Politiikkasuosituksia

REILUUS

Maidontuottajat ja
viljelijät

Eri soijan
tuotantomuodot
ja tuottajat
Brasiliassa

Kuinka arvioida ja seurata oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää ja
ilmastoviisasta ruokajärjestelmää?

HAAVOITTUVUUS

Ruokapalvelut
ja nuoret

Miten ruokamurroksen ekologiset,
taloudelliset ja ravitsemukselliset vaikutukset
jakautuvat ja kuinka huomioida haavoittuvat
ryhmät ruokamurroksessa?

KEINOT

Millaiset politiikkayhdistelmät ja
menettelytavat tukevat oikeudenmukaista
ja kestävää ruokamurrosta?

Kumppanuusmaatalouden
viljelijät ja
kuluttajat
01
9.

Hanketta tehdään vuorovaikutuksessa ruokajärjestelmän toimijoiden
kanssa. Tapaustutkimukset, keskustelutilaisuudet, seminaarit, uutiskirjeet
ja sosiaalinen media sekä keräävät että kanavoivat tietoa.

Määritelmiä
ja kriteerejä

Vuorovaikutus hallinnon, yritysten,
järjestöjen ja kansalaisten kanssa

Tutustu lisää:
www.justfood.fi
@justfood-stn
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